CULTURAL
EVENTS

07.02.2018 > 18.02.2018
Presented by

all day

THE EMBASSY OF FRANCE TO THAILAND &
ALLIANCE FRANÇAISE BANGKOK

photography
PHOTOGRAPHY
STREET
ARTS

Exodus Déjà vu

ALL DAY

Premiers Plans

Visioncy

Festival Premiers Plans d’Angers

AT bacc

cinema EVENT
event

02.03.2018 > 03.03.2018

At Alliance Française BANGKOK
120 THB/ 60 THB (MEMBERS)

19.01.2018 > 27.01.2018
ALL DAY

Today, more than 65 million people are forcibly displaced by conflict and persecution ; over
21 million of them are refugees and half of them
are children. With photography as a medium, the
exhibition is a testimony on wars and population
fleeing conflicts. Visioncy showcases seven photojournalists and photographers who have closely
followed and captured the perilous journey of refugees throughout time.

Retrospective
Pen-Ek Ratanaruang
Pen-Ek Ratanaruang
A retrospective organized in the presence of the
director, before the release of his last film, Samui Song.

08.03.2018 > 29.03.2018

DANCE

work in progress

01.03.2018 > 31.03.2018

05.01.2018

Julie Nioche & Dujdao Vadhanapakorn

19:30

At Sodsai Pantoomkomol Centre
for Dramatic Arts, Chulalongkorn
University
F ree
Julie Nioche (French Choreographer) and
Dujdao Vadhanapakorn (Thai Actress & Dance
Movement psychotherapist) have united to
create a new contemporary performance on
Thai traditional massage. With this franco-thai
cooperation, the two women will share their
knowledge to create a show focused on human’s
body and its place in our society.

Julie Nioche นักออกแบบนาฏลีลาชาวฝรั่งเศส และคุณดุจ
ดาว วัฒนปกรณ์ นักแสดงและนักเต้นรำ�บำ�บัดจิตชาวไทย ได้
จับมือกันรังสรรค์การแสดงนวดแผนไทยโบราณร่วมสมัย ด้วย
ความร่วมมือระหว่างประเทศฝรั่งเศส-ไทย ผู้หญิงสองคนนี้จะมา
แบ่ ง ปั น ความรู้ เ พื่ อ ออกแบบการแสดงที่ เ น้ น ไปที่ ร่ า งกายและ
พื้นที่ของมนุษย์ในสังคมของเรา

Estonie
Lettonie

Canada
Canada
Ontario

Lituanie

Canada
Québec

Pologne

1. Croatie
2. Bosnie-Herzégovine
3. Monténégro
4. Kosovo
5. Ex-république yougoslave de Macédoine

Féd. Wallonie-Bruxelles

Belgique Rép. tchèque
Ukraine
Luxembourg
Slovaquie
Autriche
Moldavie
Hongrie
Suisse
Roumanie
Slovénie 1
2 Serbie
Monaco
Bulgarie
3 4
5
Albanie

Canada
NouveauBrunswick

France

Saint-Pierre-et-Miquelon (Fr.)

Géorgie
Arménie

Andorre

Grèce

République de Corée
Maroc

Tunisie

Chypre

Liban

Égypte
Rép. dominicaine

Mexique
Haïti

For the fifth time in Bangkok, Galleries’ Night
invites art lovers to visit more than 50 galleries
in Bangkok. Getting from one gallery to another
with dedicated tuktuks, the visitors will enjoy
contemporary artistic creations, exhibitions,
special events and much more. In 2017 more than
8,000 visitors joined the adventure, this year we
are expecting more than 14,000. Once again,
Galleries’ Night will turn the City of Angels into
a large, surprising, festive and friendly openmuseum. The colors of the contemporary will
rise and shine from all the participating galleries
and will continue online with #GN18.

จัดขึ้นเป็นครั้ง 5 ในกรุงเทพฯ งานแกลเลอรี่ ไนท์ ได้เชื้อ
เชิ ญ ผู้ ค นที่ มี ใจรั ก ในศิ ล ปะมาเยี่ ย มชมไปตามแกลเลอรี่ ต่ า งๆ
มากกว่า 50 แห่งในกรุงเทพฯ โดยเดินทางด้วยรถตุ๊กตุ๊กที่มี
บริการรับส่งไปยังแกลเลอรี่แต่ละแห่ง ผู้เยี่ยมชมจะได้สนุกไป
กับผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปะร่วมสมัย นิทรรศการ กิจกรรม
พิเศษอื่นๆอีกมากมาย เนื่องจากปีที่ผ่านมา มีผู้เข้าเยี่ยมชม
มากกว่า 8,000 คน ในปีนี้ทางเราจึงคาดว่าจะมีผู้เยี่ยมชมงาน
สูงถึง 14,000 คน และนี่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่งานแกลเลอรี่ ไนท์
จะเปลี่ยนกรุงเทพมหานครกลายเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งขนาด
ใหญ่ที่น่าตื่นตาตื่นใจ ในบรรยากาศรื่นเริงและเป็นกันเอง เป็น
คืนที่สีสันแห่งความร่วมสมัยจะปรากฏและส่องแสงจากบรรดา
แกลเลอรี่ ต่ า งๆที่ เข้ า ร่ ว มและจะคงสี สั น ต่ อ ไปยั ง โลกออนไลน์
กับ #GN18

09.02.2018 & 10.02.2018
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Le mois de la Francophonie
(Francophonie month)

Uruguay
Argentine

At Alliance Française

Îles Falkland (Malvinas)

FILMS - THEATER ON SCREEN - CONCERTS DISCUSSIONS - ACTIVITIES - COMPETITIONS
In cooperation with Embassies from French
speaking countries.

06.03.2018 & 07.03.2018

GALA

09.03.2018

Jérôme Bel

AT Theater in Bangkok (TO BE ANNOUNCED)
19:30

AT Chang Theater
700 THB

Ephemeral
Sylvie Coevoet & Stéphanie NOTO
AT Alliance Française BANGKOK
FREE

Sylvie Coevoet, painter and Stephanie Noto,
photographer, both living in Thailand and
enriched by their experiences, travels, and vision
of Asian cultures, have decided to combine
painting and photography. Stephanie captures
fleeting moments, details nestling in the city
with reflections and sparkling colors. Sylvie uses
her brush to express what she saw in Stephanie’s
images, through different pictural techniques.
The dialogue between their work of art is centered
around the theme “Ephemeral”, between the
earth and the sky, through water and light.

31.03.2018

IN BANGKOK
Free

16:00

DANCE

02.02.2018
1 7:00 AT empty space
03.02.2018
1 5:00 AT ALLIANCE FRANÇAISE CHIANG MAI

La Marche Thaï
Groupe Berthe
IN CHIANG MAI
FREE

On January - February, Group Berthe, a company
from the city of Nantes comes to create their new
show for public space in collaboration with
Ronnarong Khampha, Thai Lanna contemporary
dancer. “Deeun Oom” offers a choreographed stroll
played by a French-Thai team. They will create
the show in January 2018 with Fine arts students
and local people trained during the workshops.
“Deeun Oom” appropriates the gesture and
the practice of Thai traditional dances, uses
everyday objects and transforms them.

ในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ ศิลปินกลุ่ม Berthe คณะนัก
แสดงจากเมื อ งน็ อ งต์ จะมาสร้ างสรรค์ ก ารแสดงใหม่ ใ นพื ้ น ที ่
สาธารณะ ด้วยความร่วมมือกับ คุณรณรงค์ คำ�ผา ช่างฟ้อนล้าน
นาร่วมสมัย “เดินอ้อม” เป็นการนำ�เสนอการเดินประกอบท่า
นาฏยลีลา โดยทีมฝรั่งเศสและไทย เพื่อที่พวกเขาจะสรรค์สร้าง
การแสดงในเดือนมกราคม 2561 กับเหล่านักเรียนวิจิตรศิลป์
และคนท้องถิ่นที่ได้รับการฝึกฝนระหว่างการเข้าร่วมอบรมการ
แสดง “เดินอ้อม” มีการใช้ท่าทางและการฟ้อนรำ�แบบดั้งเดิม
ของไทย โดยการใช้สิ่งของประจำ�วันมาประยุกต์และแปลงโฉม ...

Cyrano de Bergerac Theatre on screen

EXHIBITION

Comédie-Française
AT Alliance Française BANGKOK
200 THB / 100 THB (MEMBERS / STUDENTS)

10.02.2018 > 01.03.2018
17:00

Cyrano de Bergerac is the story of a silver-tongued
soldier whose unfortunate looks drive him to
woo his love by speaking for his handsome but
dull-witted rival. Opera buffa, tragedy, romantic
drama, symbolist poetry, slapstick comedy… all
genres are called upon to give life to this staging
of one of the most emblematic texts of the French
repertoire! By la Comédie-Française, also known
as “La maison de Molière”, one of the oldest stillactive theatre in the world. In French with English
and Thai subtitles.

Family Portraits
Bruno Tanquerel
AT Alliance Française
FREE
Using painting and sculpture for his exhibition
“Family Portraits”, French artist Bruno Tanquerel
focuses on different rituals that punctuate life and
form the basis of our belonging to a group: wedding, communion, family dinners. The paintings
are inspired by old photographs taken in France,
the images are transformed, distorted by unsaturated color.
In parallel, some portraits of Asia: the sculpture
part of the exhibition combines bronze heads with
neon lights in an intriguing dialogue of lights
and shadows.

บรูโน ตองเกอเรล ได้เลือกแสดงภาพกิจกรรมต่าง ๆ ตามช่วง
ชีวิตของแต่ละบุคคลในครอบครัว เช่น การแต่งงาน พิธีกรรม
ทางศาสนา รวมไปถึงการร่วมรับประทานอาหารเนื่องในโอกาส
สำ�คัญ ผ่านผลงานจิตรกรรมและประติมากรรมภาพผลงานต่างๆ
ได้ รั บ แรงบั น ดาลใจมาจากภาพถ่ า ยเก่ า ของช่ า งภาพชาว
ฝรั่งเศส ซึ่งบรูโนได้นำ�มาดัดแปลงสีสันและองค์ประกอบใหม่
ในขณะเดียวกัน ในส่วนของผลงานสะท้อนภาพลักษณ์ความ
เป็นเอเชีย ศิลปินเน้นงานประติมากรรมประยุกต์กับเทคนิค
อื่น เช่น การนำ�เอาส่วนหัวของรูปปั้นมาประดับด้วยแสงไฟ
นีออน เอื้อให้ทั้งสององค์ประกอบสร้างเอกลักษณ์เหมือนการ
สนทนาโต้ตอบระหว่างแสงและเงา

EXHIBITION

การฉายภาพยนตร์ - ละครเวทีในโรงภาพยนตร์ - คอนเสิร์ต การสนทนา - กิจกรรม - การแข่งขัน
ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส

AT Chang Theater

In galleries

18:00

Les frontières et les noms indiqués sur cette carte n’impliquent pas reconnaissance ou acceptation officielle par l’OIF.

dance

17:00-01:00

Galleries Night
BANGKOK

01.02.2018
1 7:00 AT banthi

เปิ ด เผยโฉมหน้ า ผู้ กำ � กั บ ใหม่ ยุ โรปผ่ า นการจั ด ฉายภาพยนตร์
เรื่องแรก ซึ่งเป็นหนึ่งในจุดประสงค์หลัก ของงาน Angers
Festival หรือ ที่เรียกอีก ชื่อ ว่า “Premiers Plans” ตลอด
ระยะเวลา 30 ปี ขอเชิญทุกคนมาร่วมและมาสนุกกับการ
เลื อ กผลงานที่ มี แ นวโน้ ม เป็ น ที่ รู้ จั ก มากสุ ด ของผู้ กำ � กั บ หน้ า
ใหม่ที่เพิ่งถูกค้นพบในเทศกาลนี้

ปัจจุบัน มีผู้คนมากกว่า 65 ล้านคนถูกทำ�ให้ไม่มีที่อยู่อาศัย
จากความขัดแย้งและการถูกข่มเหงรังแก กว่า 21 ล้านคน
เป็นผู้ลี้ภัยและครึ่งหนึ่งในนั้นเป็นเด็ก การถ่ายภาพจึงเปรียบ
เสมื อ นสื่ อ กลางในการจั ด นิ ท รรศการบอกเล่ า เรื่ อ งราวของ
สงครามและประชาชนที่ กำ � ลั ง หลบหนี จ ากความขั ด แย้ ง นี้
โดย Visioncy ได้นำ�เสนอนักถ่ายภาพเหตุการณ์และช่างภาพ
จำ�นวน 7 คน ที่ได้ติดตามไปถ่ายภาพผู้ลี้ภัยตลอดเวลาบนเส้น
ทางหลบหนีที่เต็มไปด้วยอันตรายอย่างใกล้ชิด

SPECIAL EVENT

๑๐ Sen

26.01.2018
1 6:00 AT maiiam

For 30 years, revealing new European directors
through a panel of first films has been one of the main
objectives of the Angers Festival called “Premiers
Plans”. Come and enjoy a selection of the most
promising works of emerging directors recently
discovered thanks to this festival.

AT ALLIANCE FRANCAISE BANGKOK
120 THB / 60 THB (members)

ผลงานย้อนหลังจะถูกนำ�เสนอโดยผูก้ �ำ กับ ก่อนการเปิดตัวภาพยนตร์
เรื่อ งล่า สุดของเขา “Samui Song”

24.01.2018
1 7:00 AT Chiang mai university

CINEMA EVENT

©Josefina Tommasi

With Gala, Jérôme Bel brings together professional
dancers and amateurs of diverse backgrounds to
showcase ordinary people dancing and reflect
on what dancing makes them feel. Why do we
dance? How do we watch dance without judging?
Rediscover the art of movement with this highly
acclaimed performance by one of the most
famous contemporary choreographer.

“กาล่า” Jérôme Bel ได้นำ�นักเต้นมืออาชีพและมือสมัคร
เล่นที่มีภูมิหลังหลากหลายเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อให้คนธรรมดาทั่ว
ไปสามารถเต้ น และสะท้ อ นให้ เ ห็ น ว่ า อะไรในการเต้ น ที่ ทำ � ให้
พวกเขารู้สึก อะไรที่ทำ�ให้เราเต้น? ทำ�อย่างไรเราถึงจะดูการ
แสดงเต้นโดยที่ไม่ตัดสิน ? มาร่วมค้นพบศิลปะการเต้นอีกครั้ง
กับการแสดงนี้ที่ได้รับเสียงชื่นชมมาแล้วมากมาย

ซีราโน่ เดอ แบร์เชอรัค เป็นเรื่องราวของทหารหนุ่มผู้มีวาทศิลป์
ในการพูด แต่มีหน้าตาอัปลักษณ์ เขาได้เขียนจดหมายอ้อนวอน
ขอความรักจากหญิงสาวคนหนึ่ง โดยใช้เป็นชื่อของคู่แข่งที่หน้าตา
หล่อเหลา อุปรากรชวนหัว, โศกนาฏกรรม, ละครโรแมนติก,
กวีนิพนธ์, ละครตลกโครมคราม ทุกประเภทการแสดงจะทำ�ให้
การแสดงละครเรื่องนี้มีชีวิตชีวา ซึ่งเป็นหนึ่งในบทละครที่เป็นที่
รู้จักมากสุดของละครฝรั่งเศส! โดย คณะละคร ลา คอมเมดี-ฟร็
องแซส หรือที่เรียกกันอีกชื่อว่า “บ้านของโมลิแยร์” ซึ่งเป็นโรง
ละครที่เก่าแก่ที่สุดในโลกที่ยังคงเปิดการแสดงอยู่
เสียง : ฝรั่งเศส | คำ�บรรยาย : อังกฤษและไทย

ซิลวี โกเอโวเอต (จิตรกร) และสเตฟานี โนโต (ช่างถ่ายภาพ)
สองศิลปินผู้พำ�นักในประเทศไทยเป็นเวลานาน และรุ่มรวยด้วย
ประสบการณ์ ก ารเดิ น ทางและการเรี ย นรู้ วั ฒ นธรรมของ
ประเทศแถบเอเชีย ทั้งคู่ได้ลงมือ สร้างสรรค์งานอันผสานกัน
ระหว่างภาพวาดและภาพถ่าย สเตฟนีเน้นจับภาพรายละเอียด
ที่ไหลเลื่อนตามเวลาที่เกิดขึ้นเพียงชั่วพริบตาในบรรยากาศอัน
เต็มไปด้วยแสงสีของเมืองใหญ่ ในขณะที่ซิลวีบรรจงฝีแปรงด้วย
เทคนิ ก ที่ แ ตกต่ า งเพื่ อ ถ่ า ยทอดความคิ ด และความรู้ สึ ก เมื่ อ ได้
เห็นภาพถ่ายของสเตฟานี การปะทะสังสรรค์ระหว่างผลงานของ
ศิลปินทัง้ สองคนจึงเกิดขึน้ ภายใต้แนวคิด “Ephemeral” ทีส่ ะท้อน
ความเชื่อมโยงระหว่างผืนดินและท้องฟ้า ผ่านนำ�้และแสง

Theatre in cinema

FRENCH
HIGHLIGHTS #3
JANUARY - MARCH 2018

Editorial
The Embassy of France to Thailand and Alliance Française Bangkok are proud to present, for the first three months of 2018,

LANGUAGE COURSES

French courses for adults
and children

AT Alliance Française BANGKOK

AF CINEMA
AT Alliance Française BANGKOK

a vibrant, diverse, innovative, moving and at times provoking new French cultural program.
All forms of art expressions are presented, from contemporary dance (with a unique collaboration between French artist
Judith Nioche and Thai psychotherapist cum actress Dujdao Vadhanapakorn, famous French choreographer Jerôme Bel
and Groupe Berthe), to painting, sculpture and photography (with Galeries Night coming back for the fifth time in Bangkok,
Bruno Tanquerel’s painting and sculptures at Alliance Française, an inspiring photography exhibition on refugees and a
collaboration between two artists whose friendship has transformed into a fruitful aesthetic dialogue), from cinema (with a
Pen-ek’s retrospective, a presentation of works from emerging talents selected by Anger’s Premier Plan festival) to debates
and fun activities…
And don’t miss our “Mois de la Francophonie” in March! We will celebrate the diversity of the French speaking world (84 full
members, affiliates and observers at the Organisation Internationale de la Francophonie) with movies, concerts, debates, fun
activities, in a friendly and relaxed atmosphere!

THE PLACE FOR ALL
CINEMA LOVERS

Alliance Française Bangkok, the best place to
learn French in Thailand since 1912
- Qualifed and experienced French native teachers
- Innovative French language teaching methods
- A friendly French speaking environment

AF Cinema showcases a variety of movies: classic
films and recent releases, fictions, documentaries,
animation, mainstream and independant productions,
from France, Thailand and elsewhere.

หลักสูตรภาษาฝรั่งเศสสําาหรับผู้ใหญ่และเด็กเล็ก
สมาคมฝรั่งเศสแหล่งเรียนรู้ภาษาฝรั่งเศสท่ีดีท่ีสุด ในประเทศ
ไทยต้ังแต่ปี 1912

Each month is focused on a theme, with regular
screenings and special events such as premieres,
festivals and retrospectives.

- อาจารย์ผู้สอนชาวฝรั่งเศสที่จบด้านการสอนมาโดยเฉพาะ
- พัฒนาวิธีการสอนภาษาฝรั่งเศสให้ทันสมัย
- บรรยากาศเป็นกันเองแบบฝรั่งเศส

สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสและสมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพภูมิใจเสนอตารางกิจกรรมทางวัฒนธรรมสำ�หรับช่วง 3 เดือนแรกของปีพ.ศ. 2561 โดยรวมกิจกรรม
น่าตื่นเต้น สร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจไว้มากมาย

www.afthailande.org

Preparation of the diploma in French studies
exam (DELF/DALF)

เตรี ย มความรู ้ เ พื ่ อ การสอบประกาศนี ย บั ต รทาง
ภาษา (DELF/DALF)

และห้ามพลาดสำ�หรับเทศกาล “Mois de la Francophonie” ในเดือนมีนาคม เพื่อเฉลิมฉลองความสำ�คัญของภาษาฝรั่งเศสในกลุ่มผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศสทั่ว
โลก (กว่า 84 ประเทศสมาชิกใน Organisation Internationale de la Francophonie) ผ่านภาพยนตร์ คอนเสิร์ต สัมมนา และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย
ในบรรยากาศมิตรภาพ
For more information visit

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

www.french-hi g hl i g hts.c o m
And don’t forget to subscribe to our newsletter to receive information and invitations:

และติดตามข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ โดยสมัครสมาชิกกับ

bi t.ly/afbkknewsl etter

Thai courses for
francophones

Follow #FrenchHighlightsTH

CULTURAL EVENTS AGENDA

THANKS TO OUR PARTNERS :

กำ�หนดการกิจกรรมทางวัฒนธรรม

Exodus Déjà vu Visioncy

| 19.01.2018 - 27.01.2018 | All day | At Alliance Française
Bangkok

| 07.02.2018 - 18.02.2018 | All day | At BACC

๑๐ Sen work in progress Julie Nioche
& Dujdao Vadhanapakorn

| 06.03.2018 & 07.03.2018 | 19:30 | At Chang Theater
| 09.03.2018 | 19:30 | At Theater in Bangkok (TO BE
ANNOUNCED)

| 05.01.2018 | 19:30 | At Sodsai Pantoomkomol Centre
for Dramatic Arts, Chulalongkorn University

La Marche Thaï Groupe Berthe
|
|
|
|
|

24.01.2018 | 17:00 | At Chiang Mai University
26.01.2018 | 16:00 | At Maiiam
01.02.2018 | 17:00 | At Banthi
02.02.2018 | 17:00 | At Empty Space
03.02.2018 | 15:00 | At Alliance Française Chiang Mai

Galleries Night Bangkok Various artists
| 09.02.2018 - 10.02.2018 | 17:00-01:00 |
In galleries in Bangkok

Family Portraits Bruno Tanquerel
| 10.02.2018 - 01.03.2018 | All day | At Alliance
Française Bangkok

| 01.03.2018 - 31.03.2018 | At Alliance Française Bangkok

Premiers Plans Festival Premiers Plans d’Angers
| 02.03.2018 - 03.03.2018 | All day | At Alliance Française
Bangkok

Ephemeral Sylvie Coevoet & Stéphanie NOTO

Visit our website or contact us for more information.
Tel. 02 670 42 31

Cyrano de Bergerac - Theatre on screen
Comédie-Française

arts@afthailande.org
www.afthailande.org

| 31.03.2018 | 16:00 | At Alliance Française Bangkok

GENERAL INFORMATION

January
Youth เรื่องราววัยเยาว์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเราหรือติดต่อเจ้าหน้าที่

| 08.03.2018 - 29.03.2018 | 18:00 | At Alliance Française
Bangkok

General information

Sewing
Pattern making & sewing
Draping
Haute-Couture

เรียนหลักสูตรแฟชั่นกับอาจารย์ที่ได้รับการรับรองและเปี่ยม
ด้วยประสบการณ์จากประเทศฝรั่งเศส
• หลักสูตรออกแบบแฟชั่น
• หลักสูตรการสร้างแพทเทิร์นและการตัดเย็บเสื้อผ้า
• หลักสูตรการสร้างแพทเทิร์นบนหุ่น
• หลักสูตรการตัดเย็บเสื้อผ้าช้นสูง

Le mois de la Francophonie Various events

Alliance Française

website: french-highlights.com
| Facebook: lafete.festival

MONTHLY THEMES
AT AF CINEMA

Fashion courses
•
•
•
•

GALA Jérôme Bel

FRENCH EMBASSY / Cooperation and Culture department

La Fête

Tel. 02 670 42 10/11
info.bangkok@afthailande.org
www.afthailande.org

Study fashion with qualified and experienced
professors trained in France:

THANKS TO OUR SPONSORS:

cooperation.bangkok-amba@diplomatie.gouv.fr

We offer Thai courses for French speakers:
basics + conversation.

At Alliance Française BANGKOK

Retrospective Pen-Ek Ratanaruang

KIDS ACTIVITIES

T. 02 670 42 00 | info.bangkok@afthailande.org

February
LOVE หลากมุมมองเรื่องรัก

AT Alliance Française BANGKOK

CULTURAL DEPARTMENT 

T. 02 670 42 33 | culture@afthailande.org

ART ACTIVITIES 

T. 02 670 42 31 | arts@afthailande.org

KIDS ACTIVITIES & MEDIA LIBRARY 

T. 02 670 42 40 | mediatheque@afthailande.org

LANGUAGE CENTER

T. 02 670 42 10 / 11 | info.bangkok@afthailande.org

ADVERTISING & PARTNERSHIPS

T. 02 670 42 32 | partners@afthailande.org
www.afthailande.org
| Facebook/Instagram: alliancefrancaisebangkok
| Twitter: afbkk
Flash this code to subscribe
to our newsletter:

สแกนเพื่อสมัครรับ
จดหมายข่าวของเรา:

Showtimes available on

สามารถดูโปรแกรมฉายได้ที่

Preparation of French
official exam

รูปแบบกิจกรรมทีจ่ ะเกิดขึน้ มีหลากหลายประเภท ทัง้ การแสดงเต้นร่วมสมัย (ความร่วมมือระหว่างคุณจูดธิ นิออช ศิลปินชาวฝรัง่ เศสและคุณดุจดาว วัฒนปกรณ์
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการบำ�บัดจิตด้วยการเคลือ่ นไหว และการร่วมงานระหว่างคุณเฌโรม เบล นักออกแบบท่าเต้นชาวฝรัง่ เศสและทีมนักแสดงจาก Groupe Berthe)
อีกทั้งงานจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพถ่าย (ในเทศกาล Galeries Night ครั้งที่ 5 ณ กรุงเทพฯ ทั้งผลงานของคุณบรูโน ตองเกอเรล ซึ่งจัดทีส่ มาคม
ฝรัง่ เศสกรุงเทพ งานนิทรรศการภาพถ่ายในหัวข้อ “ผูล้ ภ้ี ยั ” และงานร่วมระหว่างสองศิลปินทีส่ ร้างสรรค์ผลงานอันสอดประสานกันในเชิงสุนทรียะ) รวมทัง้
ภาพยนตร์ (กับการรวมผลงานของคุณเป็นเอก รัตนเรือง และผลงานโดดเด่นคัดสรรโดยเทศกาล Anger’s Premier Plan) ไปจนถึงกิจกรรมอภิปรายแลก
เปลี่ยนความคิดเห็น

สมาคมฝรั่ ง เศสกรุ ง เทพภู มิ ใจเสนอภาพยนตร์ ห ลากหลาย
ประเภท ทั้งภาพยนตร์เก่าและร่วมสมัย ร่วมถึงสารคดีและ
งานเอนิเ มชัน ไม่ว่า จะเป็น ผลงานชื่อดังหรือจากผู้สร้า ง
อิสระทั้งในประเทศฝรั่งเศส ประเทศไทย และอื่นๆ โดย
รายการภาพยนตร์ จ ะสอดคล้ อ งกั บ หั ว ข้ อ ของแต่ ล ะเดื อ น
สลับกันระหว่างรอบฉายปกติและกิจกรรมพิเศษ

•
•
•
•
•
•
•

Dance courses
Music lessons
Theater courses (in French)
Story telling (in French)
Art & Craft workshop (in French)
Introduction to philosophie (in French)
Kids’ Cinema

กิจกรรมสำ�หรับเด็ก
ดู ร ายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ เว็ บ ไซต์ ข องเราหรื อ ติ ด ต่ อ เจ้ า
หน้าท่ี
Tel. 02 670 42 31/40
arts@afthailande.org
mediatheque@afthailande.org
www.afthailande.org

March
Francophonie บรรดาวัฒนธรรม
ที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส

